Kas teie
kuulmiskaitse
sobivusel on eesmärk?
Alates 2016. aastast on uue IKV määruse* järgi
ametlikult tunnistatud kahjulik müra kui pöördumatu
terviseoht.
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Kas teie kuulmiskaitse sobivusel
on eesmärk?
Kahjulik müra on üks kolmest peamisest
terviserikkest töökohal. Alates 2016.
aastast on uue IKV määruse järgi
ametlikult tunnistatud kahjulik müra
kui pöördumatu terviseoht. See asetab
kuulmiskaitse samale tasemele kõrge
riskiga kategooriates hingamis- ja
kukkumiskaitsega.

3M on siin, et aidata

Kuidas see tasemeliigituse
muudatus mõjutab sind?

3M-l on pühendunud kuulmise tehnilisteja regulatsioonide ekspertide meeskond
üle terve Euroopa.
3M-i tootmisprotsessid tegutsevad juba vastavalt uue
määruse rangemate kvaliteediseire põhimõtetel ja
meie ekspertidest meeskond osaleb aktiivselt paljudel
Euroopa CEN Standardite Komisjonides, samuti
kutseliitudes nagu Euroopa Tööohutuse Föderatsioon.

Kuulmiskaitsevahendite pakkuja

Kuulmiskaitsevahendite suhtes on tootjatele pidevalt
rangemad kvaliteedikontrolli menetlused, sealhulgas
toodete kvaliteedikontroll või kvaliteedi tagamine kogu
tootmiskohas. Lisaks, uus CE-märgistus rakendadakse
kõikidele pakenditele ja toodetele (kui võimalik).

3M aitab teil teostada olulisi
koolitusnõudeid

Kuulmiskaitsevahendite kasutaja

Nagu iga isikukaitsevahendi kasutamisega kõrge riskiga
keskkonnas, pead olema täiesti kindel, et valid sobiva
kuulmiskaitsevahendi sobimaks teie töökeskkonda. 3M
aitab. Pakume koolitusteenuste valikut, sealhulgas:

Kaitset kahjuliku müra ees tuleb võtta tõsiselt,
õigete toodete kasutamine ja korrektne kandmine
on elutähtsad. Seda tunnustab uus määrus ja annab
lisakindlust kasutajatele, et tooted, mida nad kasutavad,
pakuvad kindlat kaitset.

Mida pead tegema ohutusspetsialistina?

• Sa pead veenduma, et ostad kuulmisekaitsevahendeid
tootjalt, kes vastavad uuele määrusele, kui see muutub
kohustuslikuks peale 2019. aastat.
• Töötajate koolitused õige isikukaitsevahendi valiku
tegemiseks on juba oluline nõue IKV kasutaja
direktiivi 89/656 / EMÜ järgi.Mida pead tegema
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3M-l on 50. aasta pikkune kogemus
innovatiivsete kuulmiskaitsevahendite
arendamisel.

• Esitlused
• Seminarid
• Üks-ühele demonstratsioonid
• Kasutaja treeningvideod
• Veebipõhised koolitused
• Sobivustestid

3M mõistab kui tähtis on pakkuda piisaval tasemel tuge
klientidele. Aitab see teil siis valida õige toote vastavalt
ohule või hoiab teid kursis muutuvate õigusaktidega või
nende mõjudele teie töökeskkonnas.

Mis muutub ja millal
Märts 2016.

Märts 2018

• Uus määrus avaldati Ametlikus
Euroopa Registris ja võeti vastu
liikmesorganisatsioonide poolt

• Mõlemad tooted, vastates nii vanale IKV
direktiivile ja uuele IKV määrusele, võivad
olla turul

• Testasutused, volitatud- ja tootjaettevõtted
alustasid kohandumist uue määrusega

Märts 2019

(üleminekuperiood)

(rakendusperiood)
• Volitatud asutused võivad kinnitada tooted
vastavalt uuele määrusele

• Uus IKV määrus täielikult kasutusele
võetud

• Tootjad saavad taotleda CE- märgistust ja
viia tooted turule vastavalt uuele
määrusele

• Uued tooted turul peavad vastama uuele
määrusele

